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Objectiu del programa avaluat
L'objectiu d'aquest programa és realitzar accions d’experiència laboral i accions de
formació mitjançant la contractació de persones en situació de desocupació no
perceptores de prestacions o subsidi per desocupació.

Persones participants i col·lectiu destinatari

2.221 persones participants dels col·lectius prioritaris següents:
persones en situació d’atur no
perceptores de prestacions o
subsidi per desocupació

preferentment
majors de 45 anys

Actuacions ocupacionals
Aquest programa preveu la realització d'accions d'experiència laboral i
formatives encaminades a afavorir la inserció laboral i millora l’ocupabilitat
•

Contractacions de 12 mesos a temps complet: tenen prioritat les persones en
situació d’atur més grans de 55 anys i que no tenen la cotització suficient per
al reconeixement de la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys

•

Contractacions de 6 mesos a temps complet: tenen prioritat les persones
aturades d’entre 45 i 54 anys que

Inversió
Import atorgat amb cofinançament del Fons Social Europeu – FSE

24.979.896 € convocatòria amb Administracions Locals i Entitats sense ànim de lucre
Metodologia de l’avaluació

360º
Ex-ante

Ex-post

L’avaluació ex post
mesura els resultats i
impactes després de
l’execució del
programa

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
Secretaria Tècnica

Qualitativa Quantitativa

Els mètodes
quantitatius
inclouen l’anàlisi
de dades
disponibles

Holística

Parcial

L’avaluació holística se
centra en la fase de
disseny del programa,
fins a la seva
implementació,
resultats i impacte
(anàlisi contrafactual)
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Perfil de la persona participant

Resultats

43,1% dones
56,9% homes

3,7%

4,1%

20-40
anys

40.45
anys

35,1%
24,7%

9,2%
45-50
anys

Positiva: participar en el programa afavoreix la
inserció laboral.
La inserció laboral és major als setze mesos a la
finalització del programa que als dotze mesos.

Edat
32,3%

Utilitat social

50-55
anys

55-65
anys

persones
estrangeres

Nivell d'estudis
Sense estudis
Estudis inferiors
Secundaris
Superiors
Universitaris

El 25% de les activitats formatives és sobre
administració i direcció, seguit de la formació en
serveis socioculturals (9,2%) i del comerç i
màrqueting (8,5%).

56,7%
23,9%
19,4%

Càrregues familiars
amb càrregues familiars

La durada mitjana de la formació és de 80 hores
(entre 2,5 i 3 hores setmanals).

2.221

De
persones participants, el 67,4% té
entre 45 i 54 anys, col·lectiu en què es focalitza
el programa.
3/5 parts de 55 o més anys van participar en
el programa durant sis mesos.

30,1%

sense càrregues familiars

Col·lectius prioritaris

52,9%

Impacte

Les persones més grans de 55 anys van ser
més propensos que els joves a participar
durant dotze mesos.

Inserció laboral

19,17%
persones participants que van aconseguir
almenys un contracte de treball en els
dotze mesos a la finalització del
programa

34,45%
persones participants que van
aconseguir almenys un contracte de
treball en els setze mesos a la
finalització del programa

Anàlisi Contrafactual
Tècnica d’anàlisi que permet aïllar l’impacte
net de la política comparant les persones
participants (factual) amb un grup de
persones similar que no han participat en el
programa (contrafactual)

participar en el programa
possibilita una major inserció:

+3,01%
+11,88%

després dels dotze mesos
des l’inici de la participació
als setze mesos

Reflexions i aprenentatges
Tenir en compte qualitat de les dades, especialment les administratives.
Tenir accés als registres administratius.
Aplicar tècniques que permetin aconseguir un grup de comparació amb característiques similars a les persones
participants en el programa.
Fer atenció a la protecció de dades personals.
Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
Secretaria Tècnica

